
DO PAÍS DAS CEREJEIRAS
Influências da cultura japonesa no Brasil



Antes mesmo de o navio Kasato Maru

atracar totalmente no porto de Santos,

dando por encerrada uma viagem de 50

dias, 781 pares de olhos puxados que

estavam a bordo esquadrinhavam as

docas, entre assustados e expectantes. Os

donos desses olhos sabiam que a sorte

estava lançada e que tudo seria diferente

e novo a partir de então: era 18 de junho

de 1908 e começava a histórica imigração

japonesa no Brasil, marcando, de forma

irreversível, a conexão entre os dois povos

situados um em cada lado do mundo. No

pensamento de cada dono dos olhos

puxados gritava a sabedoria ancestral: Até

a jornada de mil milhas começa com um

pequeno passo. O primeiro acabara de ser

dado.



Para celebrar os 110 anos da imigração japonesa no
Brasil em 2018, o livro Do país das Cerejeiras
apresentará a arte e a cultura que enriquece brasileiros
e japoneses. Mostrará um pouco do que está sendo
produzido no Japão contemporâneo, através de fotos e
textos sobre o cenário do Japão e sua influência no
mundo ocidental, principalmente no Brasil.

A integração estabelecida e a convivência harmoniosa
entre brasileiros e japoneses em todas as áreas da
atividade humana deveu-se, em grande medida, à
contribuição dos orientais para o desenvolvimento de
um país tão jovem como o Brasil, seja na agricultura, na
indústria, na arte, na tecnologia e demais setores do
conhecimento. Assim, Oriente e Ocidente, num esforço
comum, lograram amalgamar suas experiências e tirar
disso o sumo mais proveitoso e que melhor serve ao
Homem.

SÍNTESE DO PROJETO



O objetivo do presente projeto é apresentar aos leitores
um livro de cunho artístico e de intercâmbio cultural,
cuja pesquisa será voltada para a contribuição do Japão
ao desenvolvimentodo Brasil.

Especificaçõestécnicas
Formato: 24 x 25 cm (fechado) Acabamentos: Capa em
papel Cartão TP Premium (Imune) 350 g/m ² impresso a
4 x 4 cores. Miolo em papel couché fosco (Imune) 115
g/m2 impresso a 4 x 4 cores. Acabamentos: Dobra Man
Cruzada/Paralela, Laminação Fosca, Vinco, Corte/Refile.
Número de páginas: 172 (cento e setenta e duas);
Número de imagens: 120 (cento e vinte); Tiragem :
2.500 (dois mil e quinhentos) exemplares; Preço de
capa: R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa
centavos).

OBJETIVO



Agricultura
Mais de um século depois da chegada dos japoneses ao Brasil, a agricultura em vigor no país, sob cuidados made in Japan, utiliza processos
de plantação vertical, lâmpadas de LED e muita, muita tecnologia. Que ninguém duvide: hoje em dia, boa parte da mesa do brasileiro —
não seria exagero falar “do mundo” — tem sotaque japonês.

Gastronomia
Desde que aqui chegaram, os japoneses acostumaram os brasileiros a conviver com seus costumes ancestrais. Isso fica evidente na
gastronomia. Amendoim japonês, molho de soja (shoyu), pastel de feira, tofu, caqui, maçã Fuji, mexerica poncã etc. são apenas alguns dos
alimentos que o brasileiro se habituou a ter em sua mesa. Os pratos tipicamente japoneses, como sushi, sashimi, yakisoba, temakisushi e

sukiyaki, passaram a ser velhos conhecidos dos brasileiros, rivalizando em preferência com a culinária tradicional do Brasil.

Indústria
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as primeiras indústrias japonesas iniciaram suas atividades no Brasil, atuando em diversos setores
da economia local. O parque industrial aqui estabelecido logo evoluiu para processos mecanizados e eletrônicos, impulsionando de maneira
extraordinária o progresso produtivo do país. Conceitos e teorias para administrar empresas também ganharam destaque nas indústrias
brasileiras, como o Just in Time e o 5S. Além da instalação física de fábricas, o toque de Midas da cooperação comercial entre Brasil e Japão
foi a transferência de tecnologia e a formação de profissionais especializados.

Tecnologia e Arte

Aprendemos muito com os costumes japoneses. Shiatsu, tatame, bonsai, origami, ikebana, caratê, karaokê são palavras já incorporadas aos

dicionários brasileiros. A tecnologia está no sangue dos orientais e o que existe de mais moderno em eletrônicos sempre vem do País das

Cerejeiras. A excelência de sua produção ganhou o respeito do mundo inteiro, e não poderia ser diferente no Brasil. Aqui, aprendemos a

reverenciar e a utilizar os produtos japoneses, os quais, sabemos de antemão, trazem as mais importantes

inovações desse setor. Na arte, não se pode esquecer da contribuição inestimável de artistas como Tomie Ohtake, Manabu Mabe, Kazuo

Wakabayashi, Yutaka Toyota, entre outros, que contribuíram para o cenário artístico do país. São Paulo, aliás, tem um bairro inteiro para

celebrar a cultura japonesa em suas mais variadas expressões, cujo nome não poderia ser mais apropriado: Liberdade.

Moda

A moda do Japão também desfila nas passarelas e nas ruas do Brasil. Tecidos, modelagens, cores, estampas. O minimalismo da vestimenta

de uns se mescla com o máximo de roupas de outros, levando a moda do Japão à posição top do universo fashion. E basta passear pelas

ruas das grandes cidades brasileiras para perceber que Tóquio, muitas vezes, é aqui. E a maquiagem, os acessórios, os calçados, o jeito

contemplativo, o modo de apreciar a natureza: Isso é tão japonês, sem tirar nem pôr.

TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS NO LIVRO



JUSTIFICATIVA

Hoje vivem no Brasil mais de 1,6 milhão de pessoas

cuja origem está na terra das cerejeiras, como

resultado de uma jornada que começou em 1908 e

que trouxe mudanças significativas em vários setores

de nossa sociedade, tanto no campo como nas áreas

urbanas.

Os japoneses trouxeram consigo sua força de vontade

e sua disciplina, traços da personalidade nipônica que,

manifestados na forma do trabalho familiar diuturno e

incansável, foram essenciais para se construir no Brasil

uma nova pátria e nela o futuro de seus filhos.

Podemos ver em todos os cantos do país exemplos da

influência nipônica.

Celebrar a cultura milenar japonesa e sua assimilação

pelos descendentes e também por brasileiros é mais

uma forma de estreitar os laços de respeito e amizade

que unem os dois países.



CONTRAPARTIDAS

-Cota de exemplares do livro;
-Logomarca na contracapa do livro, na folha de rosto, em todos os  
materiais de divulgação, além de carta do patrocinador assinada;
- Site com conteúdo do livro e logomarca do patrocinador;
- Realização de 2 oficinas de fotografia “Educação do Olhar” com carga

horária de 3 horas cada, voltadas a adolescentes e jovens de 12 a 17
anos em instituição indicada pelo patrocinador.

- Assessoria de imprensa, com criação e distribuição de Press Kit e fotos;
- Divulgação através de Mailing List;
-Coletiva de imprensa com escritor e fotógrafa do livro, o que gerará mídia  
espontânea;
- Redes sociais (Facebook, Twitter, hotsite);



CONTRAPARTIDA SOCIAL

Parte da tiragem do livro (50%) será destinada à Assistência Social Dom José Gaspar – Ikoi-no-Sono, entidade que se

dedica a cuidar de idosos.

O respeito aos mais velhos faz parte da tradição milenar japonesa, uma cultura que vem de berço, quando as

crianças aprendem com os pais a reverenciar e respeitar a opinião dos avós. Essa cultura está impregnada em todos

os segmentos da sociedade, sendo sua importância reconhecida como fundamental na formação das pessoas. A

cultura do respeito aos idosos é tão enraizada que o Japão é o único país no mundo onde se comemora o Dia do

Respeito ao Idoso.



FICHA TÉCNICA
Coordenação Geral e Produção Executiva - Sandra Mimoto Torres

Pós-graduada em Curadoria em arte pelo Senac, e Tradutora e Intérprete pela Faculdade Ibero-Americana. Acumulou 30 anos de experiência corporativa e de

cerimonial em empresas multinacionais de grande porte e no Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo, o que lhe permitiu

solidificar experiência à frente de importantes eventos culturais.

Pesquisa - Adriana Miyatake Yokoyama

Graduada em História pela UNESP, pós graduada em Museologia pela USP e em História da Arte pela Faculdade Paulista de Arte. É mestranda no curso de Sócio
Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa. Desde 2014 trabalha no Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado
de São Paulo, onde é responsável pelas atividades desenvolvidas no Programa Patrimônio em Rede – GEPRE. Trabalhou na Pinacoteca do Estado de São Paulo de 2006
a 2014 e no Projeto de Catalogação do Acervo do Banco Santos de 2005 a 2006. De 1999 a 2005 trabalhou no Memorial do Imigrante - Museu da Imigração.

Produção de Texto – Mário Sérgio Baggio

Jornalista e pós-graduado em Comunicação Organizacional. Atua como Redator freelancer e mantém o blog www.homemdepalavra.com.br, em que publica seus

textos de ficção. É autor de dois livros de contos, “A (extra)ordinária vida real” (2016) e "A mãe e o filho da mãe" (2017), ambos pela editora Autografia. Formado

em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Paulista – UNIP e pós-graduado em Comunicação Organizacional pela Fundação Cásper Líbero.

Produção de Imagens – Tina Carvalhaes

Fotógrafa profissional autônoma, graduada em Pedagogia e pós graduada em Pedagogia Empresarial pelo Instituto de Educação de Minas Gerais. É professora no

Curso de Fotografia Digital do Centro Universitário UNA desde 2010 além de ministrar cursos de fotografia particulares. É fotógrafa exclusiva da Errol Flynn Galeria

de Arte em Belo Horizonte, para elaboração de todas as fotos das obras de artes de catálogos de exposições e catálogos para leilões de arte. Já teve obras

expostas em diversas exposições na Errol Flynn Galeria de Arte,

no Memorial Minas Gerais-Vale, no Minas Tênis Clube, na UFMG - Escola de Belas Artes, entre outros locais. Recebeu diversas premiações em concursos fotográficos

e também atuou como membro de júri de vários concursos de arte e fotografia.

Coordenação Editorial e Projeto Gráfico – Diego Ruiz

Graduado pelo Instituto Mauá de Tecnologia e Pós-Graduado no IED em Transportation Design. Por 6 anos, trabalhou em uma agência de publicidade como Diretor

de Arte na área de Design Gráfico. No período de 2014 a 2016 trabalhou como Designer para a Mercedes Benz, desenvolvendo projetos de Design de

Transportes. Abriu recentemente seu estúdio de design, onde desenvolve projetos para as áreas automotiva, gráfica e de produto.

http://www.homemdepalavra.com.br/


Sandra Mimoto Torres
+5511 99322-4919
+5511 3726-8052
sandramimoto@ampliart.art.br

Ampliart.art.br
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